Fiets Verzekering
Informatiedocument over het verzekeringsproduct P-Fiets
Aedes Verzekeringen – België – Verzekeringsagent – FSMA 101924A
Het doel van dit informatiedocument is om u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen met betrekking tot deze
verzekering. Dit document is niet aangepast aan uw specifieke behoeften en de informatie in dit document is niet volledig. Voor meer informatie
over de gekozen verzekering en uw verplichtingen, raadpleeg de precontractuele en contractuele voorwaarden met betrekking tot deze verzekering.

Welk soort verzekering is dit?
Het product P-Fiets is technisch verzekerd door MONCEAU GENERALE ASSURANCES. De P-Fiets-verzekering dekt alle soorten fietsen en
verplaatsingsmogelijkheden door middel van vier onafhankelijke waarborgen: een waarborg ter dekking van schade aan de fiets (Omnium),
lichamelijk letsel van de fietser (lichamelijke ongevallen fietser), wettelijke bescherming en de burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerde in
geval van een ongeval met een derde partij. Technische en mechanische bijstand wordt verkocht in verbinding met de Omnium waarborg.

Wat is verzekerd ?

Wat is niet verzekerd ?
De onderstaande lijst is niet volledig. Raadpleeg de

4 mogelijke waarborgen :
✓

algemene en/of specifieke voorwaarden voor meer
details.

Burgerlijke aansprakelijkheid : De waarborg dekt
materiële en lichamelijke schade die u veroorzaakt
aan derden in geval van een ongeval waarbij uw



door fietsen waarvan de elektrische ondersteuning het

verantwoordelijkheid is betrokken. Dit ter aanvulling
op of bij afwezigheid van een BA familiale.

✓

✓

mogelijk maakt de 45 km/u te overschrijden.


In omnium : de diefstal van de fiets, mountainbike of

Lichamelijke ongevallen fietser : Dekking van

koersfiets indien de in de algemene voorwaarden

lichamelijke letsels als gevolg van een val of ongeval

beschreven preventieve maatregelen niet zijn nageleefd;

met de verzekerde fiets.

wedstrijden waarbij aan het einde van de wedstrijd een
geldelijke

Rechtsbijstand : Minnelijke en juridische
tot uw verzekerde fiets.
Omnium : Deze waarborg dekt diefstal, poging tot diefstal
en materiële schade. Daarbovenop, geniet u van zowel een
mechanische als technische bijstand in België.

beloning

wordt

toegekend

aan

een

deelnemer.

verdediging in geval van geschillen met betrekking

✓

In BA en lichamelijke ongevallen: schade veroorzaakt



Andere dan BA : grove nalatigheid van de verzekerde
zoals opzettelijke geweldpleging, bedrog en/of fraude,
vertrouwensbreuk, diefstal, geweld, geweldpleging,
agressie en vandalisme..

Kannibaal Clausule:
Een schade ? Aedes past op eerste verzoek haar polis aan,
aan elke polis die in het kader van een schadegeval een
uitgebreidere schaderegeling inhoudt !

Zijn er dekkingsbeperkingen ?
Vrijstelling Omnium voor MBT en koersfietsen:
bedrag voor de verzekerde zelf; bij materiële schade een
vrijstelling van 10% van de verzekerde waarde, bij
diefstal of totaal verlies een vrijstelling van 20% van de
verzekerde waarde.
Vergoedingsplafond : in BA, beperking tot het in de
wet

vastgestelde

plafond.

Voor

de

overige

3

waarborgen, beperking tot de in de algemene
voorwaarden vastgestelde bedragen.

Waar ben ik gedekt?

o
o
o

De dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid wordt verworven in alle landen van de Europese Unie en in de landen die in de
algemene voorwaarden of op de groene kaart worden vermeld.
De waarborg omnium is wereldwijd van toepassing.
Rechtsbijstand en persoonlijke bijstand zijn wereldwijd beschikbaar.

Wat zijn mijn verplichtingen ?
•

Bij het sluiten van het contract moet de informatie die u ons verstrekt juist, volledig en oprecht zijn.

• Gedurende de looptijd van het contract dient u ons op de hoogte te stellen van alle wijzigingen die een aanpassing kunnen vormen aan
het verzekerd risico.
• In geval van schade, meld het schadegeval zo spoedig mogelijk en uiterlijk één maand na het ontstaan.

Wanneer en hoe betaal ik?
U moet de premie jaarlijks betalen en u ontvangt hiervoor een uitnodiging tot betaling. Maandelijkse betaling is mogelijk
via domiciliering.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De duur, de vervaldatum en de ingangsdatum van de verzekering zijn aangegeven in de bijzondere voorwaarden.
Het contract wordt gesloten voor een periode van één jaar en kan stilzwijgend worden verlengd.
De dekking gaat in na betaling van de eerste premie.

Hoe zeg ik mijn contract op?
U kunt uw verzekeringscontract uiterlijk drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag van het contract opzeggen.
De overeenkomst moet worden opgezegd door middel van een aangetekende brief, een deurwaardersexploot of door afgifte van een
brief van beëindiging met ontvangstbevestiging.

Aedes Verzekeringen – Hoogstraat 36 -9700 Oudenaarde – RPR Oudenaarde– BE 0881.934.985 – www.aedesvl.be
Tel. +32 (0)55 33 92 34 – Fax. +32 (0)55 30 49 60
Verzekeringsagent ingeschreven bij de F.S.M.A.(het controleorgaan voor de verzekeringsondernemingen en verzekeringstussenpersonen –
1000 Brussel, Congresstraat 12-14) onder het nummer 101924A.
Technisch gesproken wordt het risico door door de firma Monceau Générale Assurances verzekerd - een naamloze vennootschap met een raad van bestuur en met een
maatschappelijk kapitaal van 30.000.000 euro, die onderworpen is aan het Franse wetboek van verzekeringen, die haar maatschappelijke zetel gevestigd heeft in Frankrijk
en wel op het adres 1, avenue des Cités Unies d’Europe CS 10217 - 41103 Vendôme cedex, die bij het Handelsregister van Blois ingeschreven is onder het nummer B
414.086.355, die onderworpen is aan het toezicht van de Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, gevestigd op het adres 4, Place de Budapest 75436 Paris cedex
09, en die in het kader van de vrije dienstverlening in België optreedt onder het nummer 3067 overeenkomstig de artikelen 556 en volgende van de wet van 13 maart 2016
inzake het statuut van en het toezicht op verzekerings- en herverzekeringsbedrijven.

